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Kleuterkerstfeest…
Op D.V. maandagavond 18 december zijn
alle kleuters met ouder(s) en verzorger(s)
en opa’s en oma’s hartelijk welkom op het
Kerstfeest van de kleuters. We starten om
19.00 uur en het duurt ongeveer een uur.
Het vindt opnieuw plaats in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente binnen de PKN aan de Delkant. We hopen
met elkaar op een goede bijeenkomst. De
kleuters zijn deze maandagmiddag allemaal vrij, ook groep 2 dus.
Teamscholing…
Vanmiddag is de onderbouw weer actief
bezig met een stuk persoonlijke ontwikkeling. We zijn overgestapt naar een ander
observatiesysteem. We gebruikten eerst
KIJK! en nu werken we met LJK
(Leerlijnen Jonge Kind). Om deze implementatie vloeiend en professioneel te laten verlopen, hebben we hulp ingeroepen
van een schoolbegeleidster van Driestar
Educatief. Het is een leerzaam proces.
Herhaalde oproep…
We zoeken twee ouders die zich beschikbaar stellen om ‘verkeersouder’ te worden. Het betekent amper werk, maar we
moeten wel een aanspreekpunt hebben.
De veiligheid van onze kinderen in het
verkeer houdt ons allemaal bezig. Wie
zich op dit thema erg betrokken voelt,
mag zich melden. Ik verwacht niet dat je
een ‘nummertje moet trekken’, maar er
zal toch wel belangstelling zijn?
Rapport…
Als u uitgelezen bent in het rapport, wilt u
het dan aan uw kind(eren) mee teruggeven? Dan raken ze in ieder geval niet
kwijt. Als u er nog vragen over heeft,
mag u de leerkracht ten allen tijde hierover benaderen. Schroom niet!
Medezeggenschapsraad…
Morgenmiddag vergadert onze MR over
een aantal agendapunten. Dat gaat altijd
in goede harmonie en eensgezindheid.
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Daar zijn we blij mee, maar dat is geen doel
op zich. We zoeken naar wat het beste is
voor onze kinderen en voor de ontwikkeling
van de school.
Schoolfilm…
Wij verwachten eigenlijk dit kalenderjaar nog
bezoek van de onderwijsinspectie. Om onze
school aan hen te presenteren, hebben we
een film gemaakt over onze organisatie
n.a.v. het inspectiekader. De film is bijna
klaar, en ik wil hem heel graag ook een keer
aan u als ouders laten zien. U hoort er nog
van. We hebben verschillende ouders gevraagd om voor de camera in gesprek te
gaan en ook dat is heel goed gelukt.
Luistergesprekken…
In de achterliggende weken zijn er ouders
uitgenodigd voor luistergesprekken. Het kan
zijn dat u nog benaderd wordt, het kan zijn
dat u niet benaderd wordt omdat we dit jaar
eerst een gedeelte van de ouders doen in
het kader van onze scholing. Van ouders die
een dergelijk gesprek gevoerd hebben, krijgen we hele positieve reacties.
Voorschool…
Juf Rianne is met zwangerschapsverlof en op
woensdagmorgen wordt ze vervangen door
een nieuw gezicht: juf Caroline Vos. We heten deze juf hartelijk welkom in ons team en
op de voorschool. De eerste woensdagmorgen is al achter de rug en het is wederzijds
goed bevallen.
Vacature…
Er stond vorige week zaterdag een advertentie in de krant voor de aanstaande vacature
in groep 5 vanwege de zwangerschap van juf
Adriaanse. Morgen is de sluitingstermijn en
kunnen we starten met het organiseren van
de sollicitatiegesprekken. U hoort ervan.
Vriendelijke groet,
Meester Roest
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